
 
 
 

 
 

                                                                                                                               Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016 

Προς: Σωματεία Ε.Ο.Τ.                                                             Αρ. Πρωτ. 467/16  

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από συνεννόηση με την Βουλγαρική Ομοσπονδία 

Τοξοβολίας, έχει οριστεί ειδική τιμή ξενοδοχείου για τη συμμετοχή Ελλήνων αθλητών 

(και Club Archers) στο Ευρωπαϊκό Γκραν Πρι, που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια 

Βουλγαρίας στις 12-16 Απριλίου 2016. 

 

Το επίσημο ξενοδοχείο των αγώνων είναι το Hotel Tsarsko Celo, στις εγκαταστάσεις του 

οποίου περιλαμβάνεται και το γήπεδο των αγώνων και για παραμονή στο ξενοδοχείο 

αυτό ισχύουν οι τιμές που αναγράφονται στην Προκήρυξη των αγώνων. Το Hotel Tsarsko 

Celo βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Vitosha, στις παρυφές της πόλης της Σόφιας. 

 

Η παρακάτω ειδική τιμή ισχύει για παραμονή σε άλλο Ξενοδοχείο των Οργανωτών. 

Θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά αθλητών στο γήπεδο με πούλμαν, σύμφωνα με το 

ωρολόγιο αγωνιστικό πρόγραμμα. 

                                                                Ξενοδοχείο ειδικής τιμής                             Επίσημο 

ξενοδοχείο αγώνων 

                                                                (σε δίκλινο)                                                     Hotel Tsarsko 

Celo (σε δίκλινο) 

                                Ειδική Τιμή 

 Παραμονή:                            30 €/άτομο/μέρα  (πλήρης διατροφή)    65 €/άτομο/μέρα  

                                                                                                                          (πλήρης διατρ.)                                                                      

Δικαίωμα Συμμετοχής αθλητών:   120 €          120 € 

Δικαίωμα Συμμετοχής συνοδών:    40 €          40 € 

Μεταφορά άφιξη/αναχώρηση:        20 €                     20 € 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΟΤ θα καλύψει τα έξοδα συμμετοχής της Εθνικής Ομάδας 3 

Ανδρών και 3 Γυναικών Ολυμπιακού τόξου και του προπονητή Ολ. τόξου Α-Γ, με 

παραμονή στο επίσημο ξενοδοχείο των αγώνων. 

  

 Σύμφωνα με τους κανονισμούς Γκραν Πρι WAE,  η  Εθνική Ομάδα μπορεί να 

περιλαμβάνει ως και 6 αθλητές ανά κατηγορία και τόξο.  

 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όσους επιπλέον αθλητές έχουν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα και επιθυμούν να λάβουν μέρος ως Εθνική Ομάδα στο 

Γκραν Πρι 2016 στη Σόφια με δικά τους έξοδα,  να ενημερώσουν την ΕΟΤ σε ποιο 

ξενοδοχείο επιθυμούν να γίνει η κράτηση του δωματίου τους, ως την Τετάρτη  17 

Μαρτίου 2016, ενημερώνοντας επίσης τα στοιχεία του τόξου τους και τη πύλη εξόδου 

τους από την Ελλάδα. 

 

 



 

 

 

 
 

 

Οι οργανωτές θα ανακοινώσουν τις διαθέσιμες θέσεις για συμμετοχή Αθλητών Συλλόγων 

στις 22 Μαρτίου 2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή Αθλητές Συλλόγων (Club Archers) παρακαλούνται να 

στείλουν στην ΕΟΤ συμπληρωμένη στα Αγγλικά τη Φόρμα Συμμετοχής τους ως την 

Τετάρτη  17 Μαρτίου 2016, ενημερώνοντας επίσης τα στοιχεία του τόξου τους και τη πύλη 

εξόδου τους από την Ελλάδα. 

 

Σε περίπτωση που οι Αθλητές Συλλόγων επιθυμούν να μείνουν στο ξενοδοχείο της 

ειδικής τιμής στη Σόφια, παρακαλούμε να ενημερώσουν την ΕΟΤ ως την Τετάρτη  17 

Μαρτίου 2016. 

 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι Αθλητές Συλλόγων (Club Archers) θα 

δηλώνονται με το όνομα του σωματείου τους και λαμβάνουν μέρος μόνο στο ατομικό 

αγώνισμα. Οι Αθλητές Συλλόγων θα πρέπει να αποστείλουν στους Οργανωτές, αλλά και 

στην ΕΟΤ συμπληρωμένη την Club Archer Registration Form (υπάρχει στο τέλος της 

συνημμένης Προκήρυξης) για επιβεβαίωση και δήλωσή τους από την ΕΟΤ στο online 

σύστημα δηλώσεων συμμετοχής. Οι υπόλοιπες απαραίτητες φόρμες συμμετοχής τους 

(Hotel Reservation, Transportation, Budget κ.λ.π.) πρέπει να σταλούν από τους ίδιους τους 

αθλητές στους Οργανωτές (egpsofia_2016@abv.bg ή φαξ: +359 2 9300 625), με προσωπική 

επικοινωνία μαζί τους. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής των Αθλητών 

Συλλόγων (Club Archers) μπορείτε να βρείτε στις τελευταίες σελίδες της Προκήρυξης των 

αγώνων, την οποία επίσης μπορείτε να βρείτε στο site: www.archery.bg  ή 

www.archeryeurope.org .  

 

 

 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

Ο Πρόεδρος          
 
 
     
     
 

     Δρ. Πέτρος Συναδινός                             

                                

        Ο  Γενικός Γραμματέας   

   

 

 

 

 

    Θεόδωρος Κόλλιας          
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